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À Mesa
da Palavra

Espírito Santo 
Ó fogo do Espírito Paráclito, 
vida da vida de toda a criatura, 
tu santo que vivificas as formas. 
Santo que unges de bálsamo os abatidos, 
santo que purificas as fétidas feridas.(…) Graças a ti 
as nuvens flutuam, o éter voa, 
as pedras se humidificam, 
as águas nos regatos marulham 
e a terra destila vigor na verdura. 
Tu exaltas os homens de ciência 
instruídos por inspiração da sapiência. 
Por isso louvor te seja dado, tu que és som do louvor 
e gáudio da vida, esperança e honra poderosa 
dando os prémios da luz. Beata Hildegarda de Bingen 

A Capelinha do Bom Pastor 
 
Sabia que, no Centro Pastoral de Miraflores 
existe, desde o início, uma pequena capela 
com o Santíssimo Sacramento? É a Capela do 
Bom Pastor, orientada para a Adoração e o 
Louvor.  Todas as Sextas - feiras, das 15h00 
às 17h00, temos um tempo de Adoração do 
Santíssimo e, às 19h00, a Oração do Terço. 
Na primeira sexta - feira de cada mês, às 
21h30, temos ainda um tempo de Oração 
pelas Vocações, organizado pelo Serviço Pa-
roquial da Pastoral das Vocações. Diariamen-
te, a capela é visitada pelos grupos de cate-
quese e seus catequistas, aprendendo assim a 
permanecer em adoração junto a Jesus Sa-
cramentado. Seja na oração em comunidade, 
seja na oração individual, cresçamos na ora-
ção e no louvor, de forma especial neste Ano 
da Fé. 
 

Mudança da Hora 
 
No dia 28 de Outubro tem início o período de 
"Hora de Inverno". Assim, os relógios irão ser 
atrasados de 60 minutos às 2h00 da madru-
gada de Domingo, passando para a 1h00. 

Novo Ardor na Fé 
 
A Palavra de Deus comove-nos o coração. A isso 
chamou João Paulo II o “novo ardor” da fé. 
Também nós perguntamos, com esse novo ardor: 
e agora que tenho de fazer? E a luz que brota 
da Palavra indica-nos o caminho, da santidade 
e da missão. Como em Maria, a Palavra de 
Deus compromete com todo o nosso ser, o espíri-
to e o corpo, que descobre, à luz da fé, a sua 
dignidade e grandeza, de ser expressão de 
ternura, de comunhão, de dom. (…) 
Os Apóstolos indicaram, àqueles a quem a Pa-
lavra trespassara o coração, o caminho: serem 
Igreja, assíduos à escuta da Palavra, à fracção 
do Pão onde, na Eucaristia, recebem o Verbo de 
Deus no Seu próprio Corpo, à comunhão frater-
na e à oração. Um coração tocado pela Pala-
vra mergulha na oração. Nela a Palavra conti-
nua a ser-nos dita e nós continuamos a escutá-la. 
Na oração, a fé é uma escuta contínua da Pala-
vra. Nos Evangelhos, o traço mais forte do itine-
rário de Nossa Senhora é o silêncio com que 
escuta, intui e guarda no coração. 
Mãe Santíssima, ensina-nos a escutar a Palavra, 
a acolher o verbo de Deus, o Teu Filho. 
                                   D. José Policarpo, Fátima,13-10-2012 

O Ano da Fé, em Livros 
Neste ano da fé são já muitas as publicações 
católicas orientadas para a celebração, ora-
ção e formação dos cristãos. Na nossa livraria 
paroquial, em Miraflores, podemos encontrar 
à venda vários destes livros.  Se ainda não os 
temos, somos convidados a adquirir os docu-
mentos do Concílio Vaticano II, cujos 50 anos 
suscitaram a instituição deste ano pelo Santo 
Padre, e o Catecismo da Igreja Católica, que 
completa 20 anos de existência. 
Festa da Dedicação da Sé Catedral: 

Início do Ano da Fé na nossa Diocese 
No próximo dia 25 de Outubro, aniversário 
da Dedicação da Sé Patriarcal, o Senhor Pa-
triarca, D. José Policarpo, vai presidir à Euca-
ristia na Sé Patriarcal, pelas 21 horas. Confor-
me informou o Senhor D. José Policarpo em 
Carta enviada às comunidades no passado 
mês de Setembro, esta celebração assinala a 
abertura do Ano da Fé na nossa Diocese de 
Lisboa.   Por essa ocasião vai também ser pu-
blicada uma Carta Pastoral do Cardeal-
Patriarca à Igreja de Lisboa, intitulada 'A Pe-
regrinação da Fé'. Somos particularmente con-
vidados pelo nosso bispo a participarmos nes-
ta celebração, dando assim a este nosso cami-
nho de fé toda a sua expressão apostólica e 
de comunhão diocesana. 

Eucaristia com os Novos  
Universitários, em Algés 

Na Eucaristia das 19h00 do próximo Domingo, 
dia 28, vamos agradecer e consagrar os jo-
vens que acabam de entrar nas universidades. 
Convidem os vossos amigos, filhos e netos uni-
versitários para esta celebração, que será 
preparada pelos jovens da nossa Paróquia. 
Na terça - feira, às 18h45, na igreja do sa-
grado Coração de Jesus, Lisboa, será celebra-
da a Missa das Universidades. Trata-se de 
uma grande celebração Diocesana para os 
jovens universitários, preparada pela Pastoral 
Universitária da Diocese. 


